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ABSTRACT 
 

A huge part of the poetic and prosaic production of all the major 

literatures contains such example that have been written in the form of 

poetry defending the rights of despoiled people and challenging the power 

and despotism of the rulers. These workings are worth of study because they 

contain a sublime human message, a concessionary thinking, a moral depth 

and a fascinating impact on the hearts/minds of the public at large. These 

messages were accepted by the common people and won their hearts 

because it was a literature of meaningful message and determination and not 

a literature of adulation and humiliation.  

in the twentieth century, the Urdu literature honored with the 

presence of big names such as Faiz Ahmed Faiz, Habib Jalib, and Ahmed 

Faraz, Their rose their voice with all its strength against the manifestations 

of all kinds of despotism especially the political despotism in their societies 

and countries and enriched the literature of despotism. In the Arabic 

literature, poetry of renitency to despotism grew stronger, became handsome 

and improved headed by Ahmed Mater from Iraq, Mohamed Mehmood Al-

Zubairy from Yemen, and others. Among the incentives of this research 

work, one is the beauty, strength and steadfastness of the literature 

Renitence despotism. It is a literature that attained immortality and survival 

and thus fitted with every time and place because the tragedy is repeated in 

the same form and the message appears with the same force. For example, 

the Urdu poems that were written in the times of dictatorship in seventies 

and eighties of the twentieth century are still valid and suit our environment 

and as narrated and sung with the same power and interest. This research 

work aims at the for the points of convergence and similarities between 

Arab and Urdu poets in the field of political poetry in general and the Poetry 

of Renitency to Despotism in particular and compare the technical and 

thematic characteristics of the poetry the poets of both the languages have 

been made besides describing the individual and common features that they 

have.  
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 واترخيه مفهوم االستبداد
مأساة إنسانية قدؽلة كذلا اتريخ موغل يف القدـ، تظهر أبلواف عديدة كتتكرر (1)االستبداد

أبشكاؿ سلتلفة، كتعاين منها اإلنسانية منذ قدًن الزماف كما زالت تعاين يف العصر احلديث كإف خفَّت حدة 
صاؿ السريع كالوعي السياسي الظاىرة يف العصر احلاضر بفضل األنظمة الدؽلقراطية كتقارب األمم كاالت

أحد أشكاؿ احلكم يتوىل السلطة العليا فيو ملك أك صباعة  وى" كاالستبداداليقظ لدل الشعوب كاألفراد. 
كاحلكومة االستبدادية  .(ِ)"صغَتة دبقتضى دستور أك بدكنو، كيتميز ابلسلطة غَت احملدكدية أك االستبدادية

لسلطة القانوف أاي كاف مصدره، فاحملدد األكؿ كاألخَت لوسيلة ىي احلكومة اليت ال زبضع يف شلارستها 
احلكم كعالقة السلطة ابلفرد ىو احلاكم صاحب السيادة الوحيد. فال توجد يف ظل احلكومة االستبدادية 

 .(ّ)"حرايت حقيقية ألف االستبداد يؤدم إىل إنقاص بل إىدار احلرايت
استبداد كإال تظهر معو ادلقاكمة، ألف النفوس ال  كمن فطرة هللا يف الكوف كاخللق أنو ال يوجد

ككما نعرؼ أف  .تقبل اجلور كالضيم فتثور عليو كلذلك اقًتنت ادلقاكمة ابالستبداد منذ بداية التاريخ البشرم
الشعر ارتبط منذ بداايتو بتصوير معاانة اإلنساف كالتعبَت عن مكنوانت كجدانو كالكشف عن مستور "

التقلبات  كاف كليدمن ادلادة األدبية   قدرا كبَتان أف جلميع اآلداب الكربل يجد الدارس ف ،(ْ)"خلجاتو
ككذلك شأف األدبُت العريب كاألردم فنشأ كم كبَت منهما يف قصور احلكم  ،السياسية كالتغَتات احلكومية

تركم لنا كتب كيف صحبة ادللوؾ كاخللفاء كالوزراء كاألمراء كإثر حركب كمعارؾ كاشتباكات. ففي حُت 
يف  تهمكمبالغ همسبلقشبن عطااي من ادللوؾ ك األدب قصصا كثَتة عن اكتساب الشعراء ادلرتزقُت ىبات 

مدحهم تركم لنا كذلك قصص شعراء ذىبوا ضحية شعرىم الختالؼ الرأم كمعارضتهم للسالطُت 
مل يبيعوا كلمتهم -ء كالوزراء على العكس من الشعراء ادلتواردين على أبواب ادللوؾ كاخللفا-كادللوؾ، ألهنم 

____________________ 
تتضمن كلمة "االستبداد"يف ادلعاجم اللغوية كادلوسوعات السياسية ادلختلفة مدلوالت متقاربة مثل احلكم بال زماـ  (ُ)

ابن منظور، دمحم بن مكـر ، أبو انظر:  كالقوة ادلطلقة كسلب احلرية كغصب احلقوؽ الفردية كاحتكار شيء كغَتىا،
ك رلموعة من  ُٖ/ّىػ، ُُْْالفضل صباؿ الدين، لساف العرب، دار صادر، بَتكت، لبناف. الطبعة الثالثة، 

 ُٔٔ/ّىػ، ُِْٓ، ّالباحثُت، ادلوسوعة الفقهية، إصدار كزارة األكقاؼ كالشؤف اإلسالمية بدكلة الكويت. ط
، مادة )ب ُّٕٗ، ُِكاألعالـ، ادلطبعة الكاثوليكية، بَتكت، لبناف، ط ككذلك: لويس معلوؼ، ادلنجد يف اللغة

  ِٖ :دد(، ص
  ّص:ـ، ُٕٗٗبدكم، أضبد زكي، معجم مصطلحات العلـو االجتماعية، مكتبة لبناف، بَتكت، ط (ِ)
، عماف، الطبعة اخلطيب، نعماف أضبد، الوسيط يف النظم السياسية كالقانوف الدستورم، دار الثقافة للنشر كالتوزيع (ّ)

 ُِّص:ـ، َُُِىػ/ُِّْالسابعة، 
 ٓص:ـ، َُِْالعطوم، مسعد بن عيد، أتمالت يف الشعر العريب ادلعاصر، عامل الكتب احلديث، إربد، أردف، ط  (ْ)
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كفنهم كحريتهم بثمن خبس بل أدركوا كرامة فنهم فازبذكه سالحا إلعالء كلمة احلق ضد االستبداد كالظلم 
 كاجلرب غَت مبالُت دبا ألقى عليهم من ألواف التعذيب من النفي كالقتل كاألسر كالضرب كغَتىا.

للطغياف كدكره العظيم يف التوجيو الفكرم لدل كنظرا إىل أعلية ىذه التيار الشعرم ادلناىض 
 ىذه الدراسة إبراز ما يلي من النقاط ادلهمة:  الشعوب تستهدؼ

 التمهيد، كفيو مفهـو االستبداد كاترؼلو
 من أساب ظهور ادلقاكمة الشعرية  -ُ
 الشعر األردم ادلقاـك كرايدتو  -ِ
 ادلقاكمة يف الشعر العريب ادلعاصر كرايدتو -ّ
 الشعر ادلقاـك إىل أربعة أنواعتقسيم موضوعات  -ْ

 النوع األكؿ: ادلوضوعات ادلتعلقة دبعاانة ضحااي االستبداد 
 النوع الثاين: ادلوضوعات كالقضااي ادلتعلقة ابلقوة ادلستبدة 

 النوع الثالث: ادلوضوعات كالقضااي ادلتعلقة ابلقوات ادلساعدة لالستبداد
 ابلشعوب اليت تعاين مأساة االستبداد  النوع الرابع: ادلوضوعات كالقضااي ادلتعلقة

 بعض خصائص شعر ادلقاكمة -ٓ
 اخلاسبة  -ٔ
 النتائج -ٕ

 اب ظهور املقاومة الشعريةبأوال: من أس
يف النصف الثاين من القرف العشرين كبعد ربرر معظم البالد اإلسالمية كإقامة حكومات زللية 

شعراء العرب كشعراء األردية مع احلركات بعد انصراؼ االستعمار كربوذلا إىل احلكومات ادلستبدة تكاتف 
 واالشعبية ضد االستبداد كالديكتاتورية كأسهموا يف إيقاظ الوعي اإلنساين العاـ لدل صبيع الطبقات كنفخ

أدب "أك  "مقاكمة االستبداد"انر الغَتة، كىذا كفر لنا اباب مستقال ابسم أدب أذلبوا فيها ركح احلماس ك 
عرؼ يف األدب األردم كما شاع يف األدب العريب أك كما   "شعر سياسي"أك  "شعر اجتماعي"أك  "الثورة
(. كلعل ادلصطلح األردم يناسب الغرض أكثر من  "زماىتمح ادب"ابسم )أدب ادلعارضة أك األدب ادلقاـك

شعرا غَت شعر ادلقاكمة دبا فيو  "األدب السياسي"ادلصطلح العريب الذم فيو نوع من االتساع، فقد ػلتمل 
ر مديح احلكاـ كشعر الوقائع كاألحداث كادلناسبات السياسية كغَتىا. كغلب أال يغفل عن ابلنا أف شع

إال  (ُ)"األدب الذم يصور مقاكمة الشعوب لالحتالؿ كاالستعمار"أدب ادلقاكمة بصفة عامة قد يعٌت بو
____________________ 

 ُُـ، ص:ََِٕ، ُنواؼ نصار، ادلعجم األديب، دار كرد للنشر كالتوزيع، أردف، ط (ُ)
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عندما تكوف ضد االستبداد احمللي أك ديكتاتورية احلكاـ فحينئذ يستخدـ يف األدب العريب  أف ادلقاكمة
تعبَتا عن ىذا النوع من ادلقاكمة اليت تتخذ من مظامل  "أدب الثورة"أك  "األدب السياسي"مصطلح 

 "شعر اجتماعي"أك  "شعر سياسي"احلكومة كسلازم احلكاـ موضوعو األساسي، كتستخدـ كلمات مثل 
 ذلذا اللوف الشعرم. 

 اثنياً: الشعر األردي املقاوم ورايدته
ركبا متحدا قاصدا ضلو ىدؼ كاضح ككاعيا بوعورة الطريق األردية شعراء عدد كبَت من سرل 

كسلاطره كمستعدا ألم تضحية من أجل مقاكمتهم، كبفضلهم أصبح ادلقاكمة الشعرية األردية لالستبداد 
بداد كمآسيو بدقة، كرلهرا قواي يزيل الستار عما دبر من مكايد ضد سجال مفتوحا يصف مظاىر االست

الشعوب ادلستكينة يف عصور االستبداد، ككصفة انجحة تشخص مواضع ىذا الداء العضاؿ كتصف 
كال يتنازع اثناف يف أف الرايدة يف الشعر األردم ادلقاـك لثالثة شعراء كبار، . عالجا لقمعو كالتخلص منو

كالشاعر الثورم صاحب الصرخة ( ُ)الشاعر الركمانسي ذم النغمة اذلادئة فيض أضبد فيضعلى رأسهم 
موضوعات عديدة  ل شعرىمكحو . (ّ)كشاعر الشباف أضبد فراز( ِ)االحتجاجية ادلتعالية حبيب جالب

كما كشف عن جوانب عديدة يف فًتات متتالية  مأساة االستبداد  عاىنالذم  ابلشعب الباكستاينتتعلق 
 . أمامو درب الكفاح كطريق األملكأانركا دل مسئولية الشعب نفسو يف جر كابؿ االستبداد على نفسو دل

كأكؿ ما يلمحو الدارس خالؿ دراسة الشعر األردم ادلقاـك مظاىر اخلوؼ ادلسيطر كالذعر 
نفسية ادلنتشر كالقسر السائد على أجواء البالد بكل شدهتا، كتتجلى صور عديدة تنبئ عن األحواؿ ال

كمة صورا زلزنة دلعاانة اكرسم شعراء ادلق كالفكرية كاألمنية كالعملية اليت سادت خالؿ عصور االستبداد.
شعبهم خالؿ فًتة االستبداد، إذ غلرب ادلستبد كل أساليب الظلم ادلبتكرة لتخويف معارضيو ككبح صوت 
احلرية، كػلاكؿ إعادة أذىاف شعبو احلر إىل زمن الرؽ كينزؿ عليو من أجل ذلك كل ىواف، فجاء نعيهم 

____________________ 
علم يف مدينتو العلـو مبادئ العلـو الدينية كاللغة العربية، كحصل على شهادة ـ دبدينة سيالكوت، تُُُٗكلد عاـ  (ُ)

بكالوريوس الشرؼ يف اللغة العربية فضال عن ليسانس الشرؼ مث حصل على شهادتى ادلاجستَت يف اللغة العربية 
د فيض: ـ. إشفاؽ حسُت،"فيض اضبد فيض، شخصيت اكر فن" )فيض أضبُْٖٗكاللغة اإلصلليزية. كتويف سنة 

، ِالشخصية كالفن(، ابألردية، اكادمى ادبيات اپكستاف اسالـ آابد، )أكادؽلية األدب بباكستاف، إبسالـ آابد(، ط
 كما بعدىا )ابختصار( ُّص: ـ،ََِٖسنة 

طاىر أصغر، "جالب بيىت"، ابألردية، )سَتة جالب بلساف جالب(، الناشر: جنگ پبلشرز، الىور، ابكستاف، ط  (ِ)
 ُِٗ ص:ـ، ُّٗٗ

يات اعملرلموعة من الباحثُت، " (ّ)
ا ادب  ڈيي

ي

ي
 
پ و 
يكل ي

 

ئ
"، ابألردية، )موسوعة اآلداب العادلية(، إصدار: اكادمى ادبيات ااسن

 َٖٗص:ـ، َُِّ، ُاپكستاف اسالـ آابد، )أكادؽلية األدب بباكستاف، إبسالـ آابد(، ط
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ة رمست لنا قساكة األكضاع يف العهود على ىذه األحواؿ اليت حلت ابلوطن بنغمة حزينة مشًتك
االستبدادية فجزعوا كشكوا دكف أف يفلت من أيديهم خيط األمل أك يغلبهم نوع من اليأس كما صلد كل 

ينسى علومو الشخصية الذاتية كيدخل ادلعًتؾ السياسي بسالح الشعر كدرع القصيدة يهاجم شاعر مقاـك 
ستكُت كيعرب عن تطلعات الشعب كآمالو كيصور ادلعاانة عدكه ادلستبد كيدافع عن شعبو ادلستغيث ادل

ادلزدكجة للشعب. كيتأمل دلا يرل كػلزف دلا يشاىد فال ؽللك نفسو إال كيصرخ يف كجو ادلستبد يتحداه بكل 
كالتوافق ادلعنوم كالتشابو الصورم بُت شعراء ادلقاكمة جلي ابد ال ػلتاج البحث عنو إىل جهد  قوة كشدة. 

 كثَت.
 : املقاومة يف الشعر العريب املعاصر ورايدتهاثلثاً 

معركؼ فيو تعبَتا عن كفاح كجهاد الشعراء كاألدابء  "أدب ادلقاكمة"أما األدب العريب فمصطلح 
ضد القول ادلستعمرة كاحملتلة، أما مقاكمة االستبداد احمللي فإىل اآلف مل يظهر كمل يستقر لو مصطلح مستقل 

دبفهومو الواسع الذم يضم كل ما فيو من شعر  "األدب السياسي"من األدب كعادة يطلق على ىذا اللوف 
كال يعٍت غياب ادلصطلح أك عدـ  ختالؼ عنهم كغَتىا من ادلوضوعات،ادلناسبات كمدح احلكاـ كاال

االتفاؽ عليو غياب الشعر العريب يف ىذا الباب، بل ما طبع منو ىو كثَت، كما مل يظهر بعد ىو كثَت  
  كذلك، كمن ادلنشور ما طبع فورا كمنو ما أجل نشره من أجل االتقاء من سلاطر معلومة.

كشعرىم  ن عرفوا بلهجتهم الثوريةكىناؾ ثالثة شعراء عرب كانوا على رأس قائمة الشعراء الذي
الشاعر اليمٍت أبو األحرار  كيعترب ،ادلقاـك يف األقطار العربية الثالث مصر يف الفًتة بعد انصراؼ االستعمار

قضى حياة مليئة بكفاح  ضد االستبداد الذم حل أبرض اليمن،أعلى صوت ثورم  (ُ)دمحم زلمود الزبَتم
. كقف معظم شعره لقضيتو الكربل، حرية بالده كشعبو، فأكجد سياسي مصحوبة دبقاكمة شعرية مؤثرة

، كىو رائد احلركة اإلصالحية اليمنية كداعية السالـ كاحلرية (ِ)لنفسو مكانة متميزة يف الشعر العريب اليمٍت

____________________ 
ـ، لو ديواانف، "ثورة يف الشعر" ك"صالة َُُٗدمحم بن زلمود الزبَتم، سياسي، شاعر اثئر، من صنعاء، كلد سنة  (ُ)

ـ. دمحم خَت رمضاف يوسف، معجم ادلؤلفُت ُٓٔٗيف اجلحيم"، ككتب أخرل صدرت بعد كفاتو، كاغتيل سنة 
فاهتم، )النسخة اإللكًتكنية(،مكتبة ادللك فهد ادلعاصرين يف آاثرىم ادلخطوطة كادلفقودة كما طبع منها أك حقق بعد ك 

  َٖٕص:الوطنية، الرايض، ادلملكة العربية السعودية، 
ىيئة ادلعجم، معجم البابطُت لشعراء العربية يف القرنُت التاسع عشر كالعشرين، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود  (ِ)

 ّٖ/ُٗـ، ََِٖ، ُالبابطُت لإلبداع الشعرم، الكويت، ط
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ن كعلق امسو بذاكرة التاريخ مقركان أبكؿ معارضة حلكم اإلمامة يف اليم (ُ)كالعدالة يف اتريخ اليمن ادلعاصر
كأخَتا كمم فمو بعد ما  ،(ِ)ـُٓٓٗـ كأبكؿ عمل صحفي حر يف اليمن مث انقالب ُْٖٗمث انقالب 

كأذاب الزبَتم حقا حياتو يف شعره كما ذاب شعره يف حياتو حىت ال ؽلكن الفصل  ،قتلتو يد رلهولة
دلغرايت ألنو يؤمن . كأخرج اليمن من عزلتها كأزمتها بشعره كبكلمتو، رافضا كل أنواع العركض كا(ّ)بينهما
 البسيط أبنو:

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى غليٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم دىًفينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، أفَّ حفرىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ابلًعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود ميزدانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طىفىحى
(ْ) 

 

ـ( من أكلئك الشعراء الذين مل ُٗٓٗ-ـ ُّٓٗ) (ٓ)كالشاعر الشاب الشهيد ىاشم الرفاعي
ؽلنحهم القدر فرصة كافية كطويت صفحة حياهتم بسرعة مثل الشايب فقد اغتيل كىو يف السن الرابعة 
كالعشرين من عمره. ككاف يف ذباربو الشعرية الدينية ػلاكؿ استنهاض العزائم حىت تعود األمة اإلسالمية كما  

ىو ذلك  "جراح مصر"كديوانو  .(ٔ)“عزيزة ادلناؿ ذلا صوهتا كىيبتها كمكانتهاكانت يف عهدىا الذىيب قوة 
العمل الشعرم الذم يفصح عن اختالجات الشاعر يف العهد الذم عاشو كادلأساة اليت حلت دبعارضي 
احلكومة كمطالبيها حبرية الرأم عن التعبَت، كيقاؿ إف الشاعر قاذلا سراي كمل ينشرىا ابمسو يف حياتو ككاف 

كاـ بو كإحلاؽ أضرار أبسرتو. كيضم أخوه ىو الذم نشرىا بعد قتلو كمل يفعلوا ذلك إال خوفا بتنكيل احل
الديواف ادلذكور عشر قصائد تصف األكضاع يف ذلك العهد كتصور ادلأساة اليت ابتلى هبا الشعب ادلصرم 

 يف تلك الفًتة. كخَت ما يلخص فكره الشعرم ىو بيتو: الكامل 
____________________ 

قحفي، إبراىيم أضبد، معجم البلداف كالقبائل اليمنية، دار الكلمة للطباعة كالنشر التوزيع، صنعاء، اجلمهورية اليمنية ادل (ُ)
  ّٕٔ/ُ،  قُِِْكادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، بَتكت. ط

. كانظر: ادلقحفي، إبراىيم ُٗ/ٕـ، ََِِ، مايو ُٓالزركلي، خَت الدين، األعالـ، دار العلم للماليُت، بَتكت، ط (ِ)
 ّٕٔ :أضبد، معجم البلداف كالقبائل اليمنية، ص

 ُّ :ـ صُٖٔٗالزبَتم، دمحم زلمود، مقدمة ديواف الزبَتم، دار العودة، بَتكت، لبناف، ط  (ّ)
 ِٖٖ :، صالسابق ادلرجع (ْ)
كعلمية. انظر: معجم ادلؤلفُت، تراجم سيد بن جامع بن ىاشم بن مصطفى الرفاعي، كاف ينتمي إىل أسرة دينية  (ٓ)

 ُٓ/ْ:ص،   ىػُُْْ/ سنة ُمصنفي الكتب العربية، أتليف عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بَتكت. ط
كانظر: الرفاعي، ىاشم، ديواف ىاشم الرفاعي، صبع كربقيق: دمحم  ْٓٔ/ُِكانظر: ىيئة ادلعجم، معجم البابطُت، 

 ُٔ :ىػ، صَُْٓ، ِء، األردف، طحسن بريغش، مكتبة ادلنار، الزرقا
 ص:ىػ، ُِِْ، ُد. صابر عبدالداًن، األدب اإلسالمي بُت النظرية كالتطبيق، دار الشركؽ، القاىرة، مصر، ط (ٔ)

ِّّ 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم أىدرًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو أف ذبىىَرًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  كي
ػػػػػػػػػػػػػػػػا لَّػػػػػػػػػػػػػػػػًة لىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيس يف ًإٍمكى ػػػػػػػػػػػػػػػٍأسى اٍلمىذى  (ُ)ينكى

 

أشد صوت ثورم مدكم يف العامل العريب منذ أربعة عقود ابستمرار يرسم  (ِ)كالشاعر أضبد مطر
معاانة الشعوب العربية أبدؽ تفاصيلها كيهجو األنظمة احلاكمة ادلستبدة بلهجة صارخة كساخرة كصور 

شعره تلك ادلرآة  ابلغة يف اذلجاء كالنقد، صاغ من شعره سيفو الذم يشق بو صدر الطغاة ادلستبدين.
الصافية اليت تعكس لنا صورا كاضحة دلآسي االستبداد القابع على األراضي العربية دكف تغيَت كربريف. 
دفع شبن جرأتو فنيًفي من الكويت كدلا ضاقت بو أرض البالد العربية أمن لو العيش بلندف حيث يقيم منذ 

كاحلرية  .ئها الضيقةشعوره ابختناؽ نفسو يف أجواعمل يف رلاؿ الصحافة كاستقاؿ ل ،(ّ)ثالثة عقود أخَتة
ملك "كمساه آخركف بػ "شاعر احلرية"ىي الفكرة الوحيدة اليت تسود دكاكينو كلها، كذلك مسي حقا 

 . "الشعراء
كلكشف خبااي االستبداد كرزاايه أكثر يف شعره استخدامو لصور ساخرة كعبارات ابلغة يف 

دكف  "شاعرا ساخرا"حد غَت مطر على إاثرهتا كالتنبيو إليها، فهناؾ من مساه اذلجاء كتناكلو لقضااي مل غلرؤ أ
أف ػلط ىذا اللقب من قيمة شعره. فاحلكم على الشاعر أضبد مطر ابدلبالغة يف النقد كاالستهزاء ابحلكاـ 
ال ؼللو من الصدؽ لوجود عشرات بل مئات األمثلة الشعرية لذلك غَت أنو ال ؽلكن للقارئ إعلاؿ ىذه 

ة اليت ال ؽلكن ألحد رفضها كاذلركب الصور كالتهاكف هبا دبجرد ىذا احلكم ألهنا صورتفيض ابحلقائق ادلؤدل
منها، كرباكؿ احلكومات ادلستبدة دائما إخفائها كخاصة فيها غَت قليل من القضااي اليت مل غلرؤ أحد غَت 

 مطر يف إاثرهتا كالتنبيو إليها. 
إال دبعيار العدؿ، كال ؽلكن التعويض عن يف رأم أضبد مطر كال يستقيم أمر األفراد كاجملتمعات 

 خسارة العدؿ أبم مظهر من مظاىر التقى كالصالح: 
تافٍ  عندم كيىقينيكى  -ابلتَّقول ًعندم تىقوىل لنٍ   هبي
 كىزنىكى  تىنًسفي  ظيلمو  شىٍعرةي  - ادليزافٍ  يىعتىًدؿً  إف مل
 كافر الظاملي  اإلؽلافي  -أطنافٍ  صالتىكى  أفَّ  لو

____________________ 
 َّٔص:الرفاعي، ديواف ىاشم ، قصيدة "رسالة يف ليلة التنفيذ"،  (ُ)
ينيات من القرف ادلاضي، كىو مستقر حاليا يف لندف أضبد مطر، شاعر عراقي معاصر، كلد يف البصرة يف مطلع اخلمس (ِ)

بعد سلسلة النفى اليت كاجهها بسبب شعره ادلعارض الذم سبيز بو حىت اآلف. الوحش، دمحم موسى، موسوعة أمراء 
  َُٗ ص:ـ، ََِٖالشعر العريب، دار دجلة للنشر كالتوزيع، ط

  ادلرجع السابق (ّ)
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 (ُ)كتب الرضبنٍ  ما ىذا -إؽلافٍ  العاًدؿي  كالكيفري 
 إىل أربعة أنواع: لشعر املقاومرابعاً: تقسيم موضوعات ا

كتشاهبت آراء شعراء ادلقاكمة العرب كاألرديُت يف قضااي عديدة كتقاربت أساليبهم كحىت كلماهتم 
دار شعر ادلقاكمة يف بعض األحياف تعبَتا عما يتعلق هبذه القضااي. كؽلكن تقسيم ادلوضوعات كالقضااي اليت 

 كىي كما يلي:  العريب كاألردم حوذلا إىل أنواع أربعة رئيسة
أفرادا كصباعات كقبائل  ضحااي االستبداد،تعلق دبعاانة تادلوضوعات كالقضااي اليت النوع األكؿ: 
  .يف العهود االستبدادية
ا أك طائفة كاجليش احملتل ادلوضوعات كالقضااي اليت تتعلق ابلقوة ادلستبدة كانت فردالنوع الثاين: 
 .أك طبقات معينةادلستبد أك أسر معينة 

كىي تتمثل يف ادلوضوعات كالقضااي اليت تتعلق ابلقوات اليت سبد االستبداد بعوهنا النوع الثالث: 
 .كمؤسسات كطبقات كأحزاب أفراد كصباعات

تعاين مأساة االستبداد ادلوضوعات كالقضااي اليت تتعلق ابلشعوب ادلسكينة اليت النوع الرابع: 
 .حلقبة قصَتة أك طويلة

 مبعاانة ضحااي االستبداد املوضوعات املتعلقة النوع األول: 
كصفوا ك االستبدادية العهود كأكثر الشعراء ادلقاكموف من تصوير ما عاانه ضحااي االستبداد يف 

غياىب السجوف كيدخل بنا ىذا النوع من الشعر يف  .على يد ادلستبدين الطغاة ذاقوىامرارة العيش اليت 
القاسية يف شكل  حيث رسم الشعراء أحواؿ ادلعذبُت كغَتىا من أماكن التعذيب كالزنزاانت كادلعتقالت

ذبلت مآسي ادلفقودين الذين اختطفتهم القوات األمنية التابعة للطغاة  ، كماأبيات كثَتة كقصائد كاملة
دل يف األجواء دكف أف يعثر على أثر ذلم. كشف أضبد مطر يف قصيدة عن ادلستبدين فذىبت آىاهتم س

حقيقة تزييف أسباب موت الذين زبتطفهم أيد سرية الشتباىات مث يعثر على جثثهم مرماة يف شوارع أك 
غاابت أك تكشف تقارير طبية مزيفة عن أسباب موهتا، كالقصيدة عبارة عن طالب يدرس يف كلية الطب 

بعو ادلتجسس فاختطفو رجاؿ األمن كبعد أايـ عثر عى جثتو أبثر رفسات كجركح كذىب ضحية لط
 بندقية:

 حبالة أمنية: أفرج عن جثتو كبعد يـو كاحد
 (ِ)يف ظهره صورة بندقية يف صدره قنبلة بندقية يف رأسو رفسة بندقية

____________________ 
 ٔٓص: ـ،ُْٗٗمنتدل سور األزبكية، لندف، ط قصيدة "ىات العدؿ"، ، ٓمطر، أضبد، الفتات  (ُ)
  ُٗ ص:قصيدة "الطب يضر بصحتك"، ، ِمطر، أضبد، الفتات  (ِ)
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مات بسبب غَت أف التقرير الذم أصدر من ادلستشفى كاف يرفض ىذا الواقع ككاف ينص على أنو 
سكتة قلبية. كعلى ىذا ادلنواؿ ذىب ادلئات كاآلالؼ ضحااي للجرائم اليت ترتكبها اذليئات األمنية كظلت 
آىات ادلنكوبُت تذىب سدل دكف صدل. كمن تلك القضااي قساكة األحواؿ اليت ذاقها الالجئوف 

أثر ابالستبداد شلن يتأثر بو كادلتشردكف بسبب قهر االستبداد فضاقت عليهم األرض دبا رحبت. كأشد ما يت
طبقات العماؿ كالفالحُت كالفقراء فجاء يف شعر مقاكمة االستبداد تفصيل كفَت دلآسيهم. كصف الشاعر 

كىي  "كصية الجئ"كاثنيهما  "غراـ الجئ"و، أحدعلا يىاشم الرفاعي مشاعرىم أدؽ كصف يف قصيدت
 عبارة عن خلجات الجئ متشرد، يقوؿ: 

 انس أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرايءمىأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتنا مأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 
 كحكايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرىا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاء
 ضبلػػػػػػػػػػػػػػػػت إىل اآلفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ رائحػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػدماء
 (ُ)كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽليت كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػت زلاكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

 

كذبلت معاانة الالجئُت كادلنفيُت عند شعراء ادلقاكمة يف قصائد متعددة، فمثال قصيدة )بن ابس( 
ألضبد فراز عبارة عن حكاية شاعر حظي ابلعودة إىل كطنو احلبيب بعد ما عاىن عذاب الغربة فًتة طويلة 

ابلبنادؽ كالرماح خاطبوا نغمتو  فمشى يسافر إىل الوطن كدلا اقًتب من البوابة ادلركزية الداخلية إذا هبا حراس
بسالحهم، كما أكسع الفجوة بُت كعي الشاعر ذم النغمة اذلادئة كاحلراس أكيل السالح الشوكي، أنكركه 
كمل يصغوا إىل استئذاف الشاعر الذم سبٌت أف يدخل ابب ادلدينة فكاف نصيبو أف يتيو جبسده ادلمزؽ كنفسو 

 الغاابت: ادللتاعة كركحو اجلرػلة يف الصحارم ك 
 اےنپ مسج اك ہبلم

ي
 اےنپ رہش ےك ہش  اسز اك الہش يم

  ہپ وھچڑ ےك دروازے 

 

يز
ہ لي
رھپ ااجنےن  ىك د

وبجمر رفس وہں رہشوں ىك اشرہاوہں رپ

(ِ) 
 

اهنالت على تلك الرماح ادلسددة فحطمت نغمايت، إال أف دمي "أم: 
أان فًتكت سللفات ادلتقطر كنغمايت اليت تئن دخلت ادلدينة من دىليز البوابة أما 

جسدم كجثة نغمايت على دىليز البوابة ادلركزية كاضطررت إىل بدء رحلة ضلو مدف 

____________________ 
  ّْٓ ص:الرفاعي، ديواف الرفاعي، قصيدة "ثركة"، ديواف الرفاعي،  (ُ)
 فراز، أضبد، ديواف " (ِ)

ي
دكست پبلى  س" )بال رائحة(، "، )يف طرقات صامتة(، قصيدة "بن ابےب آواز ىلگ وكوچں يم

 ِِص:ـ، ََُِ، طكيشنز، اسالـ آابد
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 . "غَت معلومة
حالة بؤس الفقراء ككيفية اضطرارىم "اجلوىرم"ككاف الشاعر أضبد فراز كصف يف قصيدة 

سهم دلصاحلها كعجزىم الذم يعيشوهنا كما تكشف الستار عن تلك الطبقات الظادلة اليت يستغلوف بؤ 
  ادلادية كادلالية، ال ػلدث ذلك إال بسبب فقرىم كاحتياجهم:

 ھجم رپ رونش ےہ ہك اس سنج رگاامنيي وك

 مي ے االفس ےن مك رنخ انب راھك ےہ

 بلط ىك دشت
ي
 دكيي رك مي ى اگنوہں يم

ال ڑچاھ راھك ےہ ي

 

وت ےن ااصنف وك ن

(ُ) 
 

أف شدة االضطرار الذم  الفريد، كأعرؼ أعلم أف فقرم ىو الذم خفض سعر ىذا اجلنس"أم: 
  ."يلوح يف عيٍت منحك فرصة لتهدر دـ العدؿ

يتعاطف مع راقصة استدعيت للرقص أماـ  "الرقص"كالشاعر حبيب جالب يف قصيدتو ادلعنونة بػ
رئيس ضيف جاء لزايرة ابكستاف آنذاؾ، فأبت أبف تفعل ىذا فجيء هبا كىي مغلولة كأجربت على 
الرقص أماـ احلضور، صورت القصيدة تصويرا مؤدلا كمؤثرا يف كقت كاحد كرمست لنا مدل الشقاء اليت 

 ذم تعيشو كما أصدؽ تعبَته إذ قاؿ: تعاين منها ادلرأة يف أحياف كثَتة كمدل العجز ال
 وت ہك انوافق آداب الغیم ےہ ایھب

رصق زریجن نہپ رك یھب ایک اجات ےہ

(ِ)
 

 

جهلػػػػػػػػػػػػػػًت آداب العبوديػػػػػػػػػػػػػػة، فإنػػػػػػػػػػػػػػو ابإلمكػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػرقص مقيػػػػػػػػػػػػػػدا "أم: 
 . "ابألغالؿ كالقيود

 النوع الثاين: املوضوعات والقضااي املتعلقة ابلقوة املستبدة 
ادلقاـك ىو تلك ادلوضوعات كالقضااي اليت تتعلق ابلقوة ادلستبدة كانت  كالنوع الثاين من الشعر

فردا أك طائفة كاجليش احملتل ادلستبد أك أسر معينة ربكم رقاب الشعب كلو، أك طبقات معينة كاضطهاد 
كما يشًتؾ فيو مستبد كل عصر كمصر ىو أنو أكؿ ما يسعى إليو ىو االصطباغ  ،طبقة الرباعلة يف اذلند

ة شرعية ليكتسب قدسية شرعية يف قلوب اجلماىَت فيعترب االنقياد ألكامره طاعة هلل كاالختالؼ عنو بصبغ

____________________ 
، دكست پبلى كيشنز، اسالـ آابدكحيدا منعزال(، قصيدة "صراؼ" )اجلوىرم(، "، )اہنت اہنت"فراز، أضبد، ديواف  (ُ)

  ْٖص:ـ، ُٖٗٗط
  َِّ:صـ، ََِٓجالب، حبيب، ديواف حبيب جالب، قصيدة "نيلو" )نيلو(، ماكرا بكس، الىور،  (ِ)
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معصية للخالق اجلبار، كقد يزداد األمر سوءا فيدعى ادلستبد مرتبة األلوىية كدرجة الربوبية، كيظن الشعب 
 أف حياتو رىينة بوجود احلاكم لو اله لفقد الشعب كجوده، يقوؿ الزبَتم: 
 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ركح يف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو هتجيرالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب
 تالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كجيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و كتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد
 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فارقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 (ُ)شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبنا ألحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كارتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 

كيقًتب منهم لفظا كمعٌت حبيب جالب الذم عرب اإلفالس الفكرم لدل الشعب الذم يؤمن أبف 
 بقاءه مناط ببقاء احلاكم، يقوؿ جالب: 

 ےہ ونر اك دخا وت

 ےہ وعشر ےہ لقع

 ےہ اسھت ریتے وقل

 ےس ووجد یہ ریتى

 ےہ اجنت ىك  کلم

 ون حبص رہم ےہ وت

ےہ رات دعب ریتے

(ِ)
 

 

أنت نور هللا، كأنت العقل كالفكر. كالشعب معك. كال بقاء للبلد إال "أم: 
 ."بك. أنت الصبح ادلبتسم، كال شيء بعدؾ إال الليل

كيف العصر االستبدادم تًتكز السلطة كالثركة كالنفوذ يف أسر معدكدة فيصبح ادللك رىنا لديها 
يتوارثو جيل بعد جيل دكف أف يكوف لبقية الشعب أدىن حق يف تقرير مصَتىم إىل درجة أف ادللك يصبح 

تكاز سياسيا فحسب حقا أساسيا ذلذه األسر فتعامل بقية اخللق معاملة الرؽ كالعبيد، كال يكوف ىذا االر 
بل يكوف اقتصاداي كاجتماعيا كقد يكوف دينيا أيضا. كىذه مأساة متكررة أبشكاذلا الشىت يف كل بلد، 
كصلد أصوات شعراء مقاكمة االستبداد قد تشاهبت يف ىذه القضية، فالشاعر الزبَتم الذم يشكو من 

 لكبار الكراـ ساجدين إذ يقوؿ: احلكم اإلرثي كمن أف صبية صغارا لألسر احلاكمة زبر ذلم جباه ا
  منذ كانوا أجنة فهم إما

____________________ 
 َُٖ ص:الزبَتم، ديواف الزبَتم، قصيدة "كفر كإؽلاف"،  (ُ)
 ُُْص:جالب، ديواف جالب، قصيدة "مشَت" )ادلستشار(،  (ِ)
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  ملوؾه أك أكلياء عهود
 يىرثوف الشعب إراثن رىًخٍيصان 

دكف كد كىديكفى بىٍذًؿ جيهيود
(ُ) 

 األسر احلاكمة قائال:  كالشاعر أضبد فراز يصور معاانة الطبقات البائسة علي أيدم ىذه
ي وپرے آھٹ 

 
 ہن وس زہار ہن الھك ہ

ي
 

 ركوڑب

 دنچ ارفاد اك زور

ي 

 اےنت ااسنونں رپ يل

ں اكےل وچر
ي
پ

ي

 ٹ
 ھپ
ج

 زمدور اور اسكم ےك قح رپ 

اے وھبىك ولخمق 

(ِ) 
 

أيها اخللق اجلائع عجبا أمرؾ،ليس مئات كآالؼ، بل عددؾ شبانوف "أم: 
مليوف نسمة كرغم ذلك أرل طائفة صغَتة تسلطت على ىذا اجلمع من الناس كأرل 

 ."أمواؿ العماؿ كالفالحُتقطاع الطرؽ ينهبوف 
كيوافقو صوت حبيب جالب الذم يشكو تسلط عشرين أسرة على رقاب ادلاليُت من الناس 

 منذ عصور طويلة كىم يعيشوف ربت كطأة ظلمها ايئسُت من تغَت الوضع، يقوؿ: 
 اناشد ںیہ ركوڑوں اور-آابد ںیہ رھگاےن سیب

 ےب ىك دصویں اكیل-ےہ اجرى رپ مہ یھب آج

داد

(ّ) 
 

أصػػػػػػػػاب الرخػػػػػػػػاء عشػػػػػػػػرين أسػػػػػػػػرة كحػػػػػػػػـر مئػػػػػػػػات اآلالؼ، مػػػػػػػػا زلنػػػػػػػػا "أم: 
  ."نعيش يف ليلة تغشاان من قركف سوداء

كلعل الرفاعي يشبو أضبد فراز كفراز جالب اللذين يشكواف سيطرة القلة ادلتمثلة يف اآلالؼ على 
 األغلبية ادلتمثلة يف ادلاليُت، إذ قاؿ:

حةةةةةةةةةةةةةةةةةة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػضى القػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي أجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانن     مقرَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف كإٍف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوا ذىكم عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىد علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اذلى

(ْ) 
 

____________________ 
 ُِٕك ُِٔص:الزبَتم، ديواف الزبَتم، قصيدة "من أحرار اليمن إىل أحرار العراؽ" (ُ)
 ٗٓص:" )أيها اخللق اجلائع(،ولخمق وھبىك ےاكحيدا منعزال(، قصيدة ""، )اہنتاہنت "فراز، أضبد، ديواف  (ِ)
 ُّٕص:" )عشركف أسرة(، ےرافھجالب، ديواف جالب، قصيدة "بيس گ (ّ)
  ُْٔص:الرفاعي، ديواف الرفاعي، قصيدة "صباؿ رئيس اجلمهورية"، ديواف الرفاعي،  (ْ)
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 ما يتعلق ابلقوات املساعدة لالستبداد النوع الثالث:
يضم تلك ادلوضوعات كالقضااي اليت تتعلق ابلقوات اليت  من الشعر العريب ادلقاـك كالنوع الثالث
فمزؽ الشعراء النقاب عن كجوه أفراد  ،أفراد كصباعات كطبقات كدكؿكىي متمثلة يف سبد االستبداد بعوهنا 

الدكر ادلذمـو الذم لفت االستبداد غدرا ابلشعب كالوطن. ككصف الشعراء ادلقاكموف كشخصيات حا
لعبتو أحزاب سياسية أك طبقات معينة كالصحفيُت كالساسة كاإلعالميُت كالدبلوماسيُت كحىت بعض 

كشف  لقوية بُت الدكؿ ادلستعمرة كاالستبداد احمللي.األدابء كالشعراء. مل يغفل الشعراء عن كشف الصلة ا
الشاعر ىاشم الرفاعي عن حقيقة الربدلاف الذم ليس من دكره إال التصفيق لكلمات احلاكم ادلستبد 

 كاإلشادة بكل ما يقوؿ كيفعل، يقوؿ: 
 ديمى ۔فىحىرًٌٍكهم ۔كىمىا تػىٍهول  ىىاىيم

 مىا تػىٍهوىل فما ال يىفتحوف بغَت
م قد صبيًٌعيواإانَّ    لىنعلىم أىهنَّ

لًييصىفًٌقيوا إف شئت أف تكلما
(ُ) 

 

لرفض للدستور الذم أتى بو اجلنراؿ أيوب خاف كقاؿ قصيدة رائعة ابسم ككاف حبيب جالب شديد ا
ذىبت أشعاره ىتافات شعبية يف الشوارع كاضطرت احلكومة إىل التنازؿ عن تنفيذه، كشلا جاء  "الدستور"

  فيها:
 اك الحمت ںیم یہ ےلجدپی سج 

 ےلچ دنچ ولوگں ىك وخویشں وك ےل رك

 وہ وج اسےئ ےك رہ تحلصم ںیم ےلپ

 اےسی دوتسر وك حبصِ ےبونر وك

ںیہن اماتن ںیم ںیہن اجاتن ںیم

(ِ) 
 

 

أرفض ىذا الدستور كلن أقبلو ألنَّو ال يضيء بنوره إال بعض القصور "أم: 
  ."زبدـ طائفة معينةكال ينمو إال ربت ظالؿ مصاحل خاصة معينة 

كليست الدساتَت كما يرل أضبد مطر سول كسيلة إلشباع رغبات ادلستبدين كإخفاء جرائمهم، 
 (ّ)كأداة للجرؽلة لذم الكف األثيمة كىي قفاز حريرم للقوانُت العظيمة يقوؿ: أم قيمة

____________________ 
 ُْٖادلرجع السابق، ص  (ُ)
 ُِٗص:جالب، ديواف جالب، قصيدة "دستور" )الدستور(،  (ِ)
 ٖٓص: ـ،ُِٗٗمنتدل سور األزبكية، لندف، ط قصيدة "ربت الصفر"،، ْمطر، أضبد، الفتات  (ّ)



یملع و یقیقحت ہلجم

 

(۲امشرہ:       ۵)دلج:  

 
  202 

دلثل ىذه الطائفة، كيتصدل الزبَتم دلثل ىؤالء الذين يقفوف مع االستبداد مساندين لو كيبدم كراىتو 
 فَتكل حبجحهم إذ يقوؿ:  كيربر الدين الذين يستغلونو لتحليل ما حرمو هللا

 ليس يف الدين أف نكوف بال رأم
 كال عزة كال حريو

 كعدك اجلميع من ػلكم الشعب
 (ُ)ابسم القداسة العائليو

 

 النوع الرابع: املوضوعات والقضااي املتعلقة ابلشعوب اليت تعاين مأساة االستبداد 
يشمل ادلوضوعات كالقضااي اليت تتعلق ابلشعوب  من الشعر ادلقاـككاألخَت  النوع الرابعك 

ادلسكينة اليت تعاين مأساة االستبداد حلقبة قصَتة أك طويلة، كيكشف جوانب عديدة دلدل مسئولية 
الشعوب نفسها يف جر كابؿ االستبداد على نفسها، كدكرىا يف إطالة احلكم االستبدادم لتقاعدىا عن 

طمعا يف مصاحل مؤقتو أك خوفا من بطشة ادلستبدين أك منخدعا تغيَت كضعها إما بسبب ارتضائها بو 
بظاىر األمور، كيشمل ذلك النوع تلك ادلوضوعات اليت ترشد الشعوب ضلو احلرية كتنفخ فيها انرا 
كسبنحهم نورا. فأشد ما أتذل الشعرء بو ىو التزاـ الشعب ابلسكوت كربملو ادلظامل، كيعاجل الشعراء 

عد الشعب عن تغيَت الوضع ادلؤمل الذم يعيشو، كارتضاء الشعب ابالستبداد ؽلر من األسباب النفسية لتقا
عدة مراحل، قد يتنازؿ الشعب عن حق احلرية خوفا من بطش ادلستبد كقد ينخدع بسياستو اللماعة، كقد 
يلعب حبقوقهم حبجة دينية فال غلرؤ الشعب على النيل منو، كأبشع مرحلة تلك اليت ؽلوت فيها شعور 

 الشعب ابحلرية كيؤمن أبف استعباده قدر من هللا.
 طلشى سيوؼ الظلم كىي كليلة

ـي        كنقدس األصناـ كىي حطا
 كتذؿ أمتنا، لفرد كاحد

ـي            ال تيستقاد دلثلو األنعا
(ِ) 

 

كقد يتكاسل الشعب نفسو يف نزع حقو من برثن الظامل الذم يزيده تكاسلو جرأة اغتصاب 
 حقو، كيسخر الشاعر جالب هبذه احلالة، يقوؿ: 

 

____________________ 
 ُْٖ ص:الزبَتم، ديواف الزبَتم، قصيدة "خطبة ادلوت"،  (ُ)
 ِٖٗ ص: ادلرجع السابق (ِ)
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ے مہ اغوبصں ےس

 

ي

 

پ
 
ھٹ
 
ج

 قح 
ي
 

 

 ن

 ےہ رہ ذتل يي ىہن وت
ي
دقمر يم

(ُ) 

 

  ."يكتب لنا الذؿ عندما ال ضلاكؿ نزع حقنا من الغاصبُت"أم: 
أبمر شعبو الذم رغم ما يئن من -كغَته من الشعراء-كالشاعر ادلصرم ىاشم الرفاعي متحَت 

 آالـ احلكم االستبدادم ال يسعى لتغيَت الوضع فكأنو ألف احلياة ذليال، يقوؿ الرفاعي: 
ؿي شىٍعًب النيل أىٍضحى ىاًدائ  ماؿ ابى

أىتىراه قد أىًلفى احلياةى ذىليال
(ِ) 

 

ككػػػػػػذلك يوجػػػػػػػو الشػػػػػػاعر اليمػػػػػػػٍت شػػػػػػػكواه إىل الشػػػػػػعب الػػػػػػػذم آمػػػػػػػن بعبوديػػػػػػة اإلمػػػػػػػاـ كأتباعػػػػػػػو  
 عمى كبكما: 

  رضينا أبان عبيد اإلماـ
 كإان كما شاء عميه كصم

 نكبل أقدامنا ابلقيود
 (ّ)كنعقل أفواىنا ابللجم

    فال يستحق اللـو من يرتكب الظلم
 كمن يتحمل ادلظامل فحسب بل 

 كذلكيستحق من سكت عنها  
 عنو ألغراض شخصية  كأغمض عينيو 

 أك سياسية كغَتعلا، كالشاعر أضبد فراز 
 يسجل صرختو "كيت انـ"يف قصيدة 

 االحتجاجية ضد العامل ادلتحضر  
 مظاىر االستبداد كاجلور،  الساكت عن

 يقوؿ:
  اے ذہمب اہجں ىك ولخمق

يز  اقلت
مي

 

ض

 ےب 
 

ي

 لك رتے روربو ي

____________________ 
 ِٕٕ ص:جالب، ديواف جالب، من قصيدة بال عنواف،  (ُ)
 َُْص:"،الرفاعي، ديواف الرفاعي، قصيدة "جهاد ضائع (ِ)
  ُُّ ص:الزبَتم، ديواف الزبَتم، قصيدة "ال ربرقوان بناركم"، (ّ)
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ے ےك ےب انگوہں وك 
ل
 
ٹ
 

قپ

 رتے 

 رك راہ اھت

 

غ

ي ي

 

ئ

 بج ہہت 

ي ں ىك وصرت

 

 وت امتاشئ

 ومخش وےب سح

 رشيي 
ي
 دردنىگ ےك اظمرہے يم

ى ریہ ےہ

 

ھت
يك ي

 ں د
ي
ك

(ُ)  

اي خلق العامل ادلتمدف، أين كنت عندما كاف ىذا القاتل يقتل بٍت "أم: 
 . "عشَتتك ككنت تشاىد ىذه اجملزرة صامتا جامدا بل مشاركا إايه يف كحشيتو

كيبػػػػػدم فػػػػػػيض أسػػػػػفو علػػػػػػى سػػػػػكوت النػػػػػػاس كرضػػػػػػاىم حبيػػػػػاة الػػػػػػذؿ كاذلػػػػػواف كيسػػػػػػأذلم إىل مػػػػػػىت 
 : "أنشودة"يستمر ىذا اخلنوع ألكامر الظلم، يقوؿ يف قصيدة 

 اے ملظ ےك اموت بل وھكول، پچ رےنہ واول بچ بك كت

ي ےگ

 

ھچك رشح وت ام ےس اےھٹ اگ، ھچك دور وت انےل اجئ

(ِ)
 

 

شفاىكم، كأيها الصامتوف إىل مىت  كأيها ادلضطهدكف حركوا"أم: 
 . "سكوتكم. فكالمكم سيحدث قيامة كسيسمع دكيو يف اآلفاؽ

كقد ينتاب الشعراء العرب كاألرديُت شعور ابالختناؽ يف أجواء الوطن كيتجلى ذلم كجو قبيح 
الوطن  دكف كجهو اجلميل الذم أيلفونو كينتاهبم ذلك بعد ما يطوؿ الليل كتشتد الظلمات كبعد ما يتحوؿ
مصر "احلبيب إىل رلزرة األبرايء كالشرفاء كاألحرار، نرل الرفاعي الذم عنوف قصيدة من قصائده بػ 

 ، يقوؿ: "اجلرػلة
 ال ًمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري دارم كال ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر  بػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدل
إين مػػػػػػػػػػػػػػػػن احلػػػػػػػػػػػػػػػػق فيهػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػد نفضػػػػػػػػػػػػػػػػتي يػػػػػػػػػػػػػػػػدم
(ّ) 

 

كاآلخركف على كيشبهو أضبد مطر كقد انتابو شعور االكتئاب ابلوضع القاسي الذم يعيشو ىو 
 أرض الوطن، فلم يعد أيلف الداير بعد ىذا الدمار، يقوؿ:

____________________ 
(، قصيدة"كيت انـ" )كيت انـ(، (ُ) ، ََُِ، طدكست پبلى كيشنز، اسالـ آابدفراز، أضبد، ديواف "انايفت" )ادلعدـك

 ُُٕص:
بدكف سنة  كر،ہال ،ںكاركا ہ" )أنشودة(، مكتبہفيض، فيض أضبد، ديواف"دست صبا" )يد الصبا(، قصيدة "تراف (ِ)

 ّٖص:الطبع، 
 ُْٔص:الرفاعي، ديواف الرفاعي، قصيدة "صباؿ رئيس اجلمهورية"، (ّ)
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 إف مل يكن بنا كرؽلا آمنا
 كمل يكن زلًتما

 كمل يكن حرا 
 فال عشنا  

كال عىاشى الوىطىن
(ُ) 

 كيبدم فراز اكتئابو من تكدر العيش يف مدينتو احلبيبة كاليت صارت مقربة جلثث دكف كرثة: 
  اسرا رہش ےہ رمدہ اخہن

يدڈ وك اجےن اگ وكم اس ٹ
 ھ
ب

(ِ) 
 

 كما يستثقل أضبد ادلطر العيش يف الوطن كيعترب ادلوت أىوف منو، يقوؿ: 
ـي   ًعقىاب أىخىفَ  اإلعدا

 العىرىيب  الفىرد يػىتػىلىقَّاهي 

 ىذا؟ من أىقسى أ ىيناؾى 

  طبعان 

 ىذا من فىاألقسى

 (ّ)العريب الوطن يف ػلىٍيا أف
 بعض خصائص شعر املقاومةخامسًا: 

كيتميز شعر مقاكمة االستبداد ابلصدؽ الفٍت كقد دفع أصحاب ىذه الكلمة الصادقة من شبن  
كبَت من أجل صدؽ موقفهم بشكل الضرب كالقتل كالنفي كاالعتقاؿ كاألسر كغَته من ألواف التعذيب 

فيو متحداي قهر ادلستبد ال تقل عن شخصية البطل يف األساطَت كاألفالـ،  كالتخويف، فشخصية الشاعر
يقابلنا الشاعر كىو يستقبل الرصاص على صدره كيتلقى السياط على ظهره كيواجو مظامل الشرطة على 
الشوارع كيتحمل أبشع أنواع التعذيب يف السجوف كادلعتقالت كيؤسر كيشرد كيضرب كغللد، يقصف فكره 

لطاغية ادلستبد حلظة كيسجن لفظو دكف أف يتزعزع أك يتنازؿ عن موقفو، أك تنبس شفتاه آبىة قد سبنح ا
سركر، كبذلك ؽلكن احلكم أبف أدب مقاكمة االستبداد ىو أدب صدؽ كجرأة كرسالة كيالئم الطبيعة 

____________________ 
   ُُٓص: ـ،ُٖٗٗ، منتدل سور األزبكية، لندف، ط قصيدة "يقط الوطن"، ّمطر، أضبد، الفتات  (ُ)
  وكوچں ىلگ آواز ےب"فراز، أضبد، (ِ)

ي
دكست پبلى  "، آوشب رہشادلتدمرة( " قصيدة )ادلدينة( )يف طرقات صامتة " يم

 ُُِ ص:ـ، ََُِ، طكيشنز، اسالـ آابد
 ُّٗ ص:ـ، ُٔٗٗمنتدل سور األزبكية، لندف، طقصيدة "أقسى من اإلعداـ"،، ٔمطر، أضبد، الفتات  (ّ)
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من ادلعاين ادلشًتكة كادلتكررة بكثرة يف شعر اإلسالمية اليت تؤمن برفع كلمة احلق بدكف خوؼ الالئمُت. ف
م من بقية صفنهم ىو موقفهم احملق العادؿ ادلقسط ادلقاكمة أف الشعراء أدركوا أمت اإلدراؾ أبف ما ؽليزى

 كذلجتهم الصارخة اجلريئة ادلخلصة فلو أصاهبم شيء من الفتور يف أداء فريضتهم أك غلبتهم نزعة طمع
لفقدكا ىويتهم كدفنوا يف كتب األدب دكف أف يذكر ذلم أثر، فينفوف أم إمكانية للتنازؿ عن ذلجتهم 

 ا كاف صدؽ مقالو مبعث االفتخار ألضبد فراز الذم قاؿ:الصرػلة مهما كاف شبنها، فإذ
ياض رعش رمى

و  وت ب 
ھ
يك ي

 د

 
ي
 

 

ےہ اك رحف یھب رسوگنں ن

(ُ) 
 

 . "دقق النظر يف ديواف شعرم لن ذبد فيو حرفا كاحدا مستسلما"أم: 
 فصدؽ الشعر دبثابة حياة الشعر كأف يشوبو زيغ فكرم دبثابة قتلو، يقوؿ الرفاعي: 

 ًإٍحسىاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي... أى أىقٍػتػيليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو؟فقيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت: ًفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًل، 
ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم ا الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم مل يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير اي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً يف خي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى
(ِ) 

 

كمثلهما الشاعر األردم جالب الذم يدرؾ أف احلب الشعيب الذم يلقاه ليس إال بسبب ثركتو 
 الفكرية كذلجتو الثورية:

 رما اعل ںیم نمچ ےہ رچاچ رما انل رپ بل ےك وھپك رہ

ایک وت امك ںیہن اپس رگ ےہ مك ایک دوتل ہی ىك رہشت

(ّ) 
 

ىو حرمة القلم كىو الذم يدافع عنها رافضا   -يف رأم الشاعر فراز –كأغلى ما ؽللكو الشاعر 
 كل العركض بشكل ادلناصب كاألمواؿ كالصالت: 

 ہن رحص مشح، ہن امك وانمك ىك آرزو ریہ ےہ
ي

 

 مہ

 ہن اجہ والجك ىك وجتسج ریہ ےہ ہن مہ وك لبط وملع

 ہك سج ىك انومسسب اك ملق ےہ 

يز وں اك لك ااثہث ےہ آربو ےہ
فقي
 مہ 

لسنا من يطمع يف ادلناصب كاألمواؿ كػلرص حرصو ليناؿ علما ك "أم: 
حشما. بل ضلن فقراء ال ؽللكوف من األاثث كادلتاع غَت حرمة أقالمهم. كال ظللك غَت 

____________________ 
  وكوچں ىلگ آواز ےبفراز، أضبد، ديواف "يف طرقات صامتة") (ُ)

ي
 رہش ےاقصيدة )أانشيدؾ أغٌت اي كطٍت( "  ،( يم

 
ي
ي ا يم

 

 ْْص:"، وہں رگ ہمغن ت
  ُْٕص:الرفاعي، ديواف الرفاعي، قصيدة "صباؿ رئيس اجلمهورية"، (ِ)
 ْْص:جالب، ديواف جالب، قصيدة بدكف عنواف،  (ّ)
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  ."الصدؽ، فهو ملكنا الوحيد
احلر خلودا كبقاء عدؽلى النظَت، كلوال الصدؽ فالصدؽ ىو ادلتاع احلقيقي الذم يكسب الشعر 

–كجرأة الشعراء  لفقد الشاعر احًتامو كفقد شعره قيمتو، كالشاعر غلدد كفاءه بصدؽ رسالتو كحرمة قلمو.
كاحد شلن انضم  منبعها صدؽ ادلقاؿ، كلذلك ال يرل نفسو فردا عاداي، بل إنو -كأضبد مطر كاحد منهم

 اف كربالء، يقوؿ: إىل القافلة احلسينية يف ميد
 دبن كاف معي أك كاف ضدم  - لست أىتم

 لست أىتم دبن يبكي دموعا  - لست أىتم دبن أترؾ بعدل
 ليس عندم غَت ىم كاحد  - أك دبن يبكي دماء

  (ُ)فأغدك من ضحااي كربالء - أف أسبق ادلوت إىل العيش
كالشاعر ؽللك سالحو بشكل القلم كىو أداة صدؽ كمنارة نور كمنبع احلق كىو الذم يضمن 

 للشاعر كشعره بقاء كخلودا: 
ا ےہ  ملق وت رھپ چس وباتل ےہ-  ملق ےس دہع واف كي

ں ہك چس ارم ےہ
ي
ھپ

ك

 

ي

ھاؤ آ

ي

ملق اك ودجام ربتعم ےہ-اٹ

(ِ) 
 

إال عن الصدؽ، كلن عقدان عهد الوفاء أبقالمنا، ألف القلم ال يعرب "أم: 
 ."ؼلدعك القلم أبدا كالصدؽ ىو احلق فاجهر بو معتزا فخورا

فهو أدب اكتسب اخللود كالبقاء فيصلح لكل زماف  ه،كصمود وكمن ميزة ىذا األدب صبال
كمكاف، ألف ادلأساة تتكرر بنفس الشكل كالرسالة تظهر بنفس القوة. كعلى سبيل ادلثاؿ،القصائد األردية 

يف العهود الديكتاتورية يف سبعينيات كشبانينيات من القرف العشرين ال تزاؿ تصلح كتالئم يومنا اليت قيلت 
إضافة إىل كونو شعرا –كشعر مقاكمة االستبداد  كساعتنا، كتركل كتنشد بنفس القوة كبنفس الشوؽ.

ـ احملتل كقمع شعر تعليمي كتربوم كملتـز ػلمل رسالة سامية كػلرض اإلنساف على مواجهة النظا -صبيال
جذكر االستبداد كالنهوض للتغيَت كالثقة ابلنفس كيبعده عن اليأس كاخلموؿ كػليي يف قلبو ادلتمزؽ انر 

 احلياة كيريو يف ظلمات الليل بصيص األمل. 
كمن أىم مسات شعر مقاكمة االستبداد ابللغتُت العربية كاألردية أنو يتسم ابلبساطة ادلصحوبة 

____________________ 
 َُّص:، ـُٖٗٗ، منتدل سور األزبكية، لندف، ط قصيدة "االختيار"، ّمطر، أضبد، الفتات  (ُ)
  وكوچں ىلگ آواز ےبصامتة")فراز، أضبد، ديواف "يف طرقات  (ِ)

ي
 رہچقصيدة )كجو ىشوش عيوف حية( " ،( يم

ي
 ہ،دني

 
ي
ں دني

ي
ھپ

ك

 

ي

 َٓص:"، آ
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ة كصدقها، كيقد يفسر ذلك أبنو شعر ؼلاطب العامة كاجلمهور، ألف الظركؼ القاسية بعمق التجرية الشعري
جوىر الشعر ليس يف شكلو اخلارجي من كزف "مل تعد تصلح لتقبل شعرا يغلبو اللوف الرمزم أك الفلسفي، ك

ال أبس كقافية كألفاظ خاصة أك موضوعات خاصة، كإظلا ىو يف التجربة الركحية اليت سبر بنفس الشاعر، ك 
، (ُ)"أف تكتب ىذه التجربة يف لغتها احلقيقية أك قل يف لغة بسيطة كتلك اليت يتفاىم هبا أفراد الشعب

فيجد الدارس شعراء ادلقاكمة صبيعا يعربكف عن معاف سامية كمبادئ راقية بعبارات يف غاية البساطة ذىبت 
يب جالب كىو يشرح احلق اإلنساين شعارات كىتافات دكف أف ؼلل ذلك ابؿ، فانظر إىل قوؿ الشاعر حب

 األساسي، يقوؿ: 
  اینبدى ےہ یہی ابت

آزادى وہ وك ولوگں

(ِ)
 

 

الشػػػػػػاعر الػػػػػػزبَتم كىػػػػػػو يكشػػػػػػف عػػػػػػن مظػػػػػػاىر الرخػػػػػػاء ادلؤقتػػػػػػة يف عهػػػػػػد االسػػػػػػتبداد  كانظػػػػػػر إىل
 كيرفض كل أنواع العركض كادلغرايت رفضا اتما، يقوؿ:

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس غلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم دفينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، أف حفرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 (ّ)كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود مزدانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ابلعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 

 اخلامتة 
لالستبداد من أرض الواقع كعامل احلقائق كعقلية ادلواطن  العربية كاألردية اقًتبت ادلقاكمة الشعرية

العادم دكف أف يتيو يف كادم اخلياؿ البعيد كأفالؾ الفكر الغامض، كل ذلك بلغة سهلة سلسة مع عمق 
مل ك  ابدلفردات النادرة غَت ادلألوفة، رات مليئةمعنوم كفكرم بعيدا عن التالعب ابأللفاظ كالتشدؽ بعبا

يقتصر الشاعر كىو يقاـك االستبداد على دكره فحسب، بل تراه يفكر كيرشد كيقاـك كيدبر، يتحدل 
كيصلح كؼلطب كيثور، كبذلك يتجلى الشاعر جنداي ابسال يقاتل يف أكؿ الصفوؼ، قائدا يقود الركب 

طيبا يثور ثورة علنية ككاعظا يثَت علم الضعفاء كادلظلومُت مستعدا الستقباؿ الرصاص على صدره، كخ
كإىل ىذا النوع  ،كطبيبا يعاجل جركح اجلرحى ببلسم شعرم كمفكرا يشخص داء األمة ليخرجها من مأزقها

إشعاؿ انر الثورة كإخراج الشعر ادلأسور يف هبو القصور كتقريبو إىل الشعب من الشعراء يرجع الفضل يف 
أف فن الشعر احلديث مل  - دكف تعسف –ىذا اللوف صبغة شعبية حرة كنستطيع أف نقوؿ  كرايدة يف منح

____________________ 
ضيف، دكتور شوقي، دراسات يف الشعر العريب ادلعاصر، دار ادلعارؼ، القاىرة، مصر، الطبعة العاشرة،  (ُ)

 ُٖٗكُٕٗص:
  ُِٔ ص:طلب کيا( ، ديواف جالب، جالب، ديواف جالب، قصيدة "ماذا تعٍت ابكستاف" )اپکستاف کا م (ِ)
 ِٖٖ ص:الزبَتم، ديواف الزبَتم، قصيدة إىل الشهيد ادلوشكي،  (ّ)
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فاحلاجة ماسة إىل دراسة كل شاعر مقاـك ابلتفصيل كما يزخر شعره  ،يعد كسيلة ذلو كأداة تسلية للحكاـ
ليقوموا من أفكار كمضامُت كما يتسم بو من صفات كخصائص، كتوفر ىذه ادلادة رلاال كاسعا للباحثُت 

 بدراستها األدبية كالنقدية، كما غلب ترصبة ىذه األعماؿ إىل لغات سلتلفة.
 نتائج البحث

مل يسهم يف مقاكمة االستبداد شعراء تيار معُت أك اذباه خاص بل كانت القضية زبص اجلميع  .ُ
 عادليةغلبت شعر ادلقاكمة نزعة إنسانية ك  ،بغض النظر عن انتمائهم النظرم كالعرقي كاللساين

كاف الدافع دلقاكمة االستبداد مشًتكا بُت سائر الشعراء، فلم يك ىذا الشعر ىجاء ككذلك  
زلضا نتيجة حرماف شخصي أك حقد ذايت دفع صاحبو إىل االنتقاـ بل كانت ثورة فطرية بدافع 

 حب احلق كالعدؿ ككاف رد فعل مساك دلظاىر الظلم كالقسر يف اجملتمع. 

كمة االستبداد ابلكفاح كالنضاؿ كالتضحية كالثبات كبذلك ذبلى اتسمت حياة شعراء مقا .ِ
 . الصدؽ ادلوضوعي بكل قوتو يف مقاكمتهم الشعرية لالستبداد

رسالة ادلقاكمة تستهدؼ القوة ادلستبدة كالشعوب اليت تعاين االستبداد معا، فهي تزخر  .ّ
مشخصة أسباب بداية  دبوضوعات كقضااي تكشف الوجو احلقيقي للقوة ادلستبدة كسبزؽ نقاهبا

مل ك  ،داء االستبداد كانتشاره كرللية تقصَت الشعوب نفسها الذم أدل إىل تقوية دعائم االستبداد
يطعن شعراء ادلقاكمة برماحهم الشعرية يف صدكر ادلستبدين كالطغاة فحسب بل كشفوا عمن 

 أفراد كأحزاب كطبقات كدكؿ. يسانده من 

 ادلسلوبة اليت سعى شعراء ادلقاكمة اليت من أجل اكتشافهاالدرة ادلفقودة  حرية الشعب ىي .ْ
يش كاستعادهتا، احلرية اليت سبنح حياة الفرد كاجملتمع شرفا ككرامة كبفقداهنا يفقداف األمل يف الع

 كالسعي من أجل التحسن كالتقدـ.

 

   


